
 

 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

16 грудня 2021 року                                 м. Шепетівка                               №  411 

 

Про визначення переліку об’єктів та видів 

безоплатних суспільно-корисних робіт, на 

яких засуджені виконуватимуть такі роботи 

на території Шепетівської міської 

територіальної громади на 2022 рік 
 

Розглянувши лист Шепетівського районного відділу № 2 філії Державної установи 

«Центр пробації» у Хмельницькій області від 06.12.2021 р. № 43/19/1903-21, враховуючи 

Наказ Міністерства юстиції України № 474/5 від 19.03.2013 р. «Про затвердження Порядку 

виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та 

суспільно-корисних робіт», керуючись ст. 36 Кримінально-виконавчого кодексу України, ст. 

40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення 

виконання вироків (ухвал) суду стосовно засуджених до покарання у виді громадських робіт, 

які проживають на території Шепетівської міської територіальної громади, виконавчий 

комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 
1. Визначити перелік об’єктів та види безоплатних суспільно-корисних робіт на 

території Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік, на яких засуджені 

виконуватимуть такі роботи (додатки № 1 та № 2). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

 

Міський голова                                                                                             Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  від 

16.12.2021 №411 

 
Перелік об’єктів, на яких засуджені виконуватимуть безоплатні суспільно-корисні 

роботи на території Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік  
 

№ Перелік об’єктів Юридична адреса об’єкту 

1. Комунальне підприємство 

«Шепетівське ремонтно-

експлуатаційне підприємство» 

Шепетівської міської ради  

м. Шепетівка, вул. ,Судилківська, 57 
 

2. Комунальна установа 

«Шепетівський парк культури та 

відпочинку»  

м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 

71 

3.  Комунальне підприємство 

«Адміністративно-комунальна 

інспекція Шепетівської міської 

ради»  

м. Шепетівка, вул. Островського, 6 

 

 
 

Керуючий справами  

Виконавчого комітету                                                                                            Наталія БІЛАС 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток 2  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  від 

16.12.2021 №411 

 
Види безоплатних суспільно-корисних робіт 

на території Шепетівської  міської територіальної громади на 2022 рік, на яких 
засуджені виконуватимуть такі роботи  

 

№ 
Види безоплатних суспільно-корисних робіт 

1. На кладовищах населених пунктів громади:  

-вирубування чагарників та паростків молодих дерев; 

- обкошування бур’янів; 

- прибирання сухого листя, обрізка сухих гілок; 

- фарбування паркану 

2. У скверах та паркових зонах: 

благоустрій прилеглої території (прибирання сухого листя, розчищення від 

снігу, скошування бур’янів); 

- дрібний ремонт (фарбування вікон, дверей, підлоги, паркану, побілка стін). 

3.  На сміттєзвалищах населених пунктів громади:  

- обкошування бур’янів,  

- упорядкування сміття; 

- вирубування чагарників та паростків молодих дерев. 

4. На дорогах на території населених пунктів громади: 

обкошування обочин доріг; 

- вирубування паростків молодих дерев; 

- збирання сміття; 

- посипання піском в зимовий період. 

5. На автобусних зупинках в населених пунктах: 

- обкошування бур’янів; 

- збирання сміття; 

- дрібний ремонт. 

6. На території біля пам’ятників та пам’ятних знаків:  

- дрібні ремонтні роботи; 

- впорядкування прилеглої території (обкошування бур’янів, вирубування 

паростків молодих дерев, прибирання сухого листя, обрізка сухих гілок дерев) 
 

 
 
 
Керуючий справами  

виконавчого комітету                                                                                            Наталія БІЛАС 


